
 تَرػ ثبت بزًاهِ در ًذٌّذ رضایت ای ػذُ بَد. اگز خَاّذ پاییي بغیار پاعخ هیشاى ٍ اعت در بزًاهِ ّای ثبت هؾنل آگاّاًِ رضایت اخذ

 در را تزط بایذ با ارائِ اطالػات السم ٍمافی،در بزًاهِ ّای ثبت ، لذا دٌّذ هی رضابت مؾَر رعوی هغَلیي بِ هؼوَالً هزدمخَّذ ؽذ.  ایجاد

 اخذ ًوَد.  بیواراى ؽاّذ( اس با )ّوزاُ ؽفاّی ٍ فزیحمتبی یا رضایت  آگاّاًِ رضایت داد ٍ ماّؼ هزدم

 . ٍ اطالع رعاًی ؽَد بایذ هذ ًظز قزار گیزدحتواً هٌذرج در هحتَای آى هَارد  ٍلی آگاّاًِ هی تَاًذ النتزًٍیل ًیش باؽذ رضایت ؽنل

  )جْت اطالع رساًی بِ افزاد ٍ اجزاي فزایٌذ ثبت( آگاًِ شفاّی/ کتبی رضایت هحتَاي

 اس فزد ثبت در هؾارمت درخَاعت

  ثبت ػٌَاى

  ثبت ّذف

  ثبت در ّوناریسهاى  هذت

 .ؽذ خَاّذ اًجام مِ اقذاهاتی ٍ ثبت فزایٌذ

 ثبت فزایٌذدر  داٍطلباًِ بَدى ؽزمت

 افزاد خقَفی ّای دادُ آٍری جوغ ػذم

 .(ثبت را اس ابتذا بزرعی ًوایذ اس خزٍج ػَاقبپضٍّؾگز بایذ بِ افزاد ) ثبت اس خزٍج اختیار دادى

 (احتوالی عَاالت بزای) هَارد ثبت ؽذُجْت  آى چگًَگیٍ  افزادبا احتوال تواط هجذد 

 مٌٌذگاى ّشیٌِ هی ؽَد. ؽزمت بزای مِ هخارجی پزداختچگًَگی 

 ؽذُ دریافت ّای ًوًَِ باقیواًذُ بِ جای اعتفادُ اس جذیذ رضایت هجذد در خقَؿ ًوًَِ

 .(ًیغت هؾخـ آًْا ػٌاٍیيٌَّس  مِ) هتؼذد هطالؼاتدر افزاد اعتفادُ اس اطالػات 

 ّا ًوًَِ ًام مزدى بی

  ، در فَرت ًیاسمؾَر اس خارج بِ ّا ًوًَِ ارعال

 بیواراى بِ ّا ارسیابی ًتایج باسگزداًذى

  ًوًَِ حجن

  سیاى ٍ عَد احتوال

 در فَرت ًیاس  خَى ًوًَِ گزفتي

 

 (Data Registry) ثبت ّاي بزًاهِ درٍ تفاّن ًاهِ  آگاّاًِ رضایت

 هزکش آهَسشی، تحمیماتی درهاًی للب ٍ ػزٍق شْیذ رجایی



  صًتینی ًَع تغت ّای

 بغتگاى ٍ خاًَادُ بزای سیاى ٍ عَد

 .داؽت خَاّذ ایي پضٍّؾْا مِ هٌافؼی ؽذ ٍ خَاّذ اجزا مِ پضٍّؾْایی ًَع

 بَد؟ خَاّذ ػوَم در دعتزط اطالػات اس بخؾی چِ ؽذ؟ خَاّذ هٌتؾز چگًَِ ًتایج

 رعیذ؟ خَاّذ مٌٌذگاى ؽزمت اطالع بِ چطَر ًتایج

  هحزهاًگی افَل رػایت ًحَُ

 چگًَِ اعت؟ ؽاى پشؽنی دادّای بِ افزاد دعتزعی

 ، چگًَِ اعت؟مٌٌذ هی ًوًَِ ٍ دادُ درخَاعت مِ هحققاًی با ّا دادُ گذاؽتي اؽتزاك ًحَُ

 رضایت ًاهِ آگاّاًِ متبی اخذ گزدد:حتواً در هَارد سیز پیؾٌْاد هی ؽَد 

 عایز اتباع هغلح، هْاجزیي ًیزٍّای ،اٍرصاًظ گزٍُ ّای آعیب پذیز، ؽزایطهَاردی مِ ًیاس بِ گزفتي ًوًَِ خَى یا اقذام خافی اعت، در در 

 اثز بزرعی بزای َلیيغه لیٍ اًذ ًنزدُ طی را بالیٌی مارآسهایی هزاحل مِ هذاخالتی جٌغی، ارسیابی رٍابط اس ًاؽی هٌتقلِ بیواریْایمؾَرّا، 

 هتَفیاى. اطالػاتٍ دارًذ،  ؽَاّذ آٍری جوغ بِ ًیاس آًْا بخؾی

 ثبت دادُ ّاي لذیوی هَجَد

لذا  ؛ًذارد ٍجَد اًغاًی آسهَدًی دعتزعی بِهؼوَالً  ؽَد، هی هَجَد اًجامقذیوی ٍ اس دادُ ّای  هزاقبت میفیت ارتقاء ّذف با مِ ّایی در ثبت

 هجَس مویتِاخذ  ،هزتبط با اطالػات افزاد هالحظاتػالٍُ بز رػایت ّا،  آسهَدًی یا بیواراى دعتزعی بِ بذٍى ٍ هَجَد ّای دادُ اس در اعتفادُ

 .بایذ لحاظ گزدد، فَرت ًیاس درهجذد  آگاّاًِ رضایت /آگاّاًِ رضایت بجای اخالق

 تَجِ: 

 هزکش پژٍّشی ّاي طزح سایز بزاي ّا رجیستزي اطالػات لذا باشذ، هی هزکش بِ هتؼلك ّا، رجیستزي اطالػات کلیِ ایٌکِ بِ ًظز

 ّوکار ػٌَاى بِ بایست هی رجیستزي طزح هجزي کِ است ٍاضح. باشذ هی استفادُ تٌْا با اجاسُ کتبی هؼاًٍت پژٍّشی لابل

 .گزدد هٌظَر طزح، پژٍّشی

بِ دلت  فزم را ایي هتؼْذ هی شَم کلیِ ًکات هٌذرج در ( پژٍّشگز /ّیأت ػلوی)..... ...........................................ایٌجاًب 

دّن کِ اس طزف ایٌجاًب ًسبت  ٍکالت ٍ ًوایٌذگی هی بِ هزکش ،ػایت ًواین. در صَرت تخلف اس هفاد ایي دستَرالؼولرهطالؼِ ٍ  

در هجاهغ داخلی ٍ خارجی بِ ًام بٌذُ، یا ّز گًَِ اهتیاس دیگز الذام ًوایذ. ضوٌا ًسبت همالِ / چاپ ٍ اًتشار  الپزٍپَسبِ لغَ اهتیاس 

 بِ جبزاى ضزر ٍ سیاى حاصلِ بز اساس بزآٍرد هزکش الذام خَاّن ًوَد. 

 هذیز اجزایی طزح پژٍّشی                هحل اهضاء                       هذیز اجزایی رجیستزي                                                         هحل اهضاء
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